
Tietoa Kaartin jääkärirykmenttiin
tuleville alokkaille

  Vaikuta tulevaan palvelustehtävääsi. Vastaa kyselyyn: asiointi.puolustusvoimat.fi    





 Sisällysluettelo

Ennakkokyselyn tavoitteena on sijoittaa sinut jo ennakolta haluamaasi perusyksikköön. Kyselyn avulla 
selvitämme halukkuuttasi eri koulutusvaihtoehtoihin sekä fyysisen kuntosi tilannetta. Lisäksi kartoitamme 
ammatilliseen tai harrastukseen liittyvää osaamistasi. 

Vastauksesi eivät ole lopullisesti sitovia, vaan lopulliset palvelustehtävävalinnat tehdään peruskoulutus-
kauden lopussa. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa tulevaan palvelustehtääsi. 

Vastaa osoitteessa asiointi.puolustusvoimat.fi 

Palveluun kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.  

Ennakkokysely  
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Kaartin jääkärirykmentti on Maavoimien joukko- 
osasto, jonka toiminta-alueena on pääkaupunkiseutu 
ja Uudenmaan maakunta. Maakunnassa asuu noin 
1,6 miljoonaa suomalaista. Tällä alueella Kaartin 
jääkärirykmentti vastaa joukkojensa toimintavalmiu-
desta, puolustuksesta, asevelvollisuusasioista ja 
joukkojen koulutuksesta. Rykmenttimme antaa virka-
apua muille viranomaisille, pitää yhteyttä alueen 
siviilitoimijoihin sekä vastaa valtiollisista edustusteh-
tävistä. Lisäksi tuemme muutamia joukko-osastoja 
arkisissa logistiikan ja turvallisuuden tehtävissä.

Sinua odottaa vaativa ja mielenkiintoinen varus- 
mieskoulutus. Kaartin jääkärirykmentti kouluttaa 
rakennetun alueen taisteluun erikoistuvia joukkoja. 
Koulutamme sotilaita yli sataan erilaiseen tehtävään, 
autonkuljettajista panssarintorjuntaohjusampujiin ja 
joukkueen johtajiin. Kärkijoukoksi koulutamme valmi- 
usyksikön, johon sinulla on mahdollisuus hakeutua 
saavuttuasi varuskuntaan. Tehtävämme edellyttävät 
pääasiassa muuta kuin lyhintä palvelusaikaa.

Koulutusvalintoja tehtäessä pyrimme ottamaan osaa-
misesi ja halukkuutesi huomioon. Kannattaakin siis 
vastata valintoja koskevaan kyselyyn jo ennen pal-
velukseen tuloasi.

Komentajan terveiset
Tervetuloa Kaartin jääkärirykmenttiin 

Varusmiehistä koostuva Kaartin jääkäritoimikunta 
auttaa sinua palvelukseen liittyvissä kysymyksissä 
Facebookissa. Lisätietoa saat tietenkin myös saapu- 
essasi tänne palvelukseen.

Ensimmäinen viikonloppu on palvelusta, mutta lä- 
heisilläsi on silloin mahdollisuus tulla tutustumaan 
yksikköösi ja viettää hetki aikaa kanssasi. Tarkempia 
tietoja päivästä saat ensimmäisen palvelusviikkosi 
aikana.

Sotilasvala ja sotilasvakuutus annetaan 15.2. Myös 
tähän tilaisuuteen läheiset ovat lämpimästi tervetul- 
leita. Tilaisuudessa Sinut nimitetään ensimmäiseen 
ja erityiseen palvelusarvoon, kaartinjääkäriksi. Kaarti 
tarkoittaa valiojoukkoa, jotka ovat monissa maissa 
vastanneet ylimmän valtionjohdon suojaamisesta. 
Jääkäri tarkoittaa nopealiikkeistä ja taitavaa jalkavä-
kisotilasta. Jääkärit ovat olleet ratkaisevassa roolissa 
Suomen itsenäisyyden puolustamisessa.

Tervetuloa joukkoomme!

Eversti Petteri Tervonen
Kaartin jääkärirykmentin komentaja
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Onko terveydentilasi tai suunnitelmasi 
muuttuneet?
Mikäli et pysty aloittamaan varusmiespalvelusta 
suunnitellun mukaisesti, ota yhteyttä aluetoimistoosi. 
Palvelusajan ja palveluspaikan muutosta haetaan kir-
jallisesti hyvissä ajoin ennen palveluksen alkamista. 
Pelkän hakemuksen jättäminen ei ole pätevä syy 
jäädä pois palveluksesta. 

Mikäli olet kutsuntojen jälkeen hakeutunut erikoisjouk-
kohaussa johonkin erikoisjoukkoon tai erikoiskurssille, 
niin ilmoita siitä aluetoimistoosi. 

Aluetoimistojen yhteystiedot löytyvät: 
puolustusvoimat.fi/asiointi/aluetoimistot 

Palveluksenaloittamismääräys  
Palveluksenaloittamismääräyksestä selviää, milloin ja 
missä palveluksesi alkaa. Ota palveluksenaloittamis-
määräys mukaasi, sillä se toimii myös matkalippuna. 
Määräyksestä irrotettavalla matkalipulla voi matkus-
taa  Suomessa linja-autolla ja junalla kotipaikasta 
palveluspaikkakunnalle. Liput eivät käy Tampereen ja 
Turun paikallisliikenteessä eikä pääkaupunkiseudun 
seutuliikenteessä. 

Ota mukaasi 
- Palveluksenaloittamismääräys.  
- Sairausvakuutuskortti (KELA-kortti) ja ajokortti tai 
muu virallinen henkilöllisyystodistus. 
- Mahdolliset lääkärintodistukset ja rokotustodistus.
- Henkilökohtaiset hygieniavälineet
- Halutessasi omat parranajovälineet.
- Läheistesi yhteystiedot. 
- Tilinumerosi (IBAN muodossa).

Pukeudu käytännöll iseen, sään mukaiseen 
vaatetukseen. 

Siviilivaatteita ei säilytetä kasarmilla ensimmäisen 
loman jälkeen. Myöhemmin voit ottaa mukaasi lii-
kunta- ja harrastusvälineitä. 

Saapuminen Santahaminaan 
Saavu Santahaminaan hyvissä ajoin. Ensimmäinen 
päivä on varattu varusteiden hakuun ja tutustumiseen. 
Varsinaista koulutusta ei ole vielä ensimmäisenä 
päivänä, joten sinulla on hyvin aikaa tutustua uu-
teen ympäristöön ja palvelustovereihisi. Älä saavu 
palvelukseen humaltuneena! Sotilaan esiintyminen 
juopuneena tai päihteiden alaisena on rangaistava 
teko. 

Helpoiten pääset Santahaminaan bussilla numero 86 
Herttoniemen metroasemalta. Jos saavut autolla, etsi 
parkkipaikka Herttoniemestä tai Laajasalosta ja tule 
loppumatka bussilla 86.

Puhelimien käyttö palveluksen aikana
Puolustusvoimat tarjoaa varusmiehilleen ilmaisen 
langattoman verkkoyhteyden. Verkon nimen ja sala-
sanan saat perusyksikkösi henkilökunnalta.

Omien puhelimien ja muiden päätelaitteiden käyttö 
on sallittua vapaa-aikana niiden käytöstä annettu-
jen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Palveluksen 
aikana puhelimia ei saa käyttää ellei kouluttaja ole 
erikseen antanut siihen lupaa. 

Huomioi myös, että kaikilla alueilla tai kaikkea 
kalustoa ei saa kuvata. Anna myös palvelusto-
vereillesi yksityisyys äläkä julkaise heistä kuvia 
ilman lupaa. 

Palveluksen alkaminen 

       Osoitteesta varusmies.fi löydät hyödyllistä tietoa palveluksesta
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Muista hoitaa ennen palvelusta 
Muutamalla asialla voit helpottaa oman palveluksesi 
käynnistymistä: 

1. Ilmoita työnantajalle tai opiskelupaikkaasi hyvissä 
ajoin palveluksesi alkamisesta.

2. Huolehdi talousasiat kuntoon. Voit hakea Kelalta 
sotilasavustusta. 

3. Valmistaudu palvelemaan 8,5 kk (255 vrk) tai 11,5 
kk (347 vrk), koska Kaartin jääkärirykmentissä on hy-
vin vähän 5,5 kk (165 vrk) kestäviä palvelustehtäviä.

Käy ottamassa kausi-influenssarokote
ennen palvelusta
Tammikuussa 2019 uusille alokkaille annetaan So-
siaali- ja terveysministeriön vahvistamat rokotukset 
kurkkumätää, jäykkäkouristusta, hinkuyskää,  me-
ningokokkitautia, tuhkarokko-sikotauti-vihurirokkoa 
(MPR) ja kausi-influenssaa vastaan. 

Varuskuntien terveysasemat antavat nämä rokotuk-
set alokkaille kahden ensimmäisen palvelusviikon 
aikana, mikäli alokkaan rokotussuoja ei ole voimassa 
kyseisiä tauteja vastaan.Tammikuun alokkailla ja 
vapaaehtoiseen asepalvelukseen tulevilla naisilla 
on mahdollisuus ottaa maksuton kausi-influens-
sarokote jo syksyllä ennen armeijan aloitusta 
kotikuntansa terveyskeskuksessa. Rokote kannat-
taakin ottaa jo ennen varuskuntaan saapumista, jotta 
sen suojavaikutus ehtisi muodostua riittäväksi ennen 
varusmiespalveluksen aloittamista. Kunnat päättävät, 
milloin terveyskeskuksissa on saatavilla influenssaro-
kotteita, yleensä loka - marraskuusta lähtien.

Rokotusta varten ota mukaan:
-  tämä kirje
- varusmiespalveluksen alkamista osoittava 
palvelukseenastumismääräys

Rokotusajankohdat ja -paikat löydät kotikuntasi ter-
veyskeskuksen kotisivuilta ja neuvontapalveluista. 
Rokotus on sinulle maksuton.

Tuo mukanasi varusmiespalvelukseen todistus 
saamastasi kausi-influenssarokotuksesta sekä 
rokotuskorttisi, johon on kirjattu sinulle aikaisemmin 
annetut rokotukset. 
Lisätietoa: https://thl.fi/fi/web/rokottaminen/rokotteet/
kausi-influenssarokote

Palveluksen alkaminen 



       Osoitteesta varusmies.fi löydät hyödyllistä tietoa palveluksesta

MarsMars.fi
Intti on mahtava paikka aloittaa 
elämäntapamuutos. Puolustus-
voimat kannustaa sinua liikku-
maan ennen palvelusta, sen 
aikana ja sen jälkeen. 

Sotilaskoulutus ei vaadi terveeltä nuorelta ylivoimai-
sia suorituksia kestävyyden tai lihaskunnon osalta, 
mutta rasittavuus voi tulla vähemmän liikuntaa har-
rastaneelle yllätyksenä. Hyvä kestävyys- ja lihaskunto 
takaavat mielekkään varusmiespalveluskokemuksen.

Varusmieskoulutuksesta yli 20 prosenttia on liikunta-
koulutusta, jossa päämäärä on ylläpitää ja kehittää 
varusmiesten liikunnallisia ominaisuuksia sekä kan-
nustaa liikunnalliseen elämäntapaan myös tulevina 
reservivuosina. Liikuntakoulutuksen ohella suuri osa 
muuta varusmieskoulutuksesta on myös fyysisesti 
rasittavaa.

Kunnon kohottaminen ei vaadi ihmeitä, vaan pienet 
muutokset viikoittaisissa rutiineissa tekevät jo pal-
jon. Kuntosi kohenee, kun harrastat monipuolista 
ja kohtuukuormitteista liikuntaa 3-4 kertaa viikossa 
yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajan. Va-
rusmiespalveluksessa liikutaan paljon kävellen. 
Kuntoharjoituksessa onkin syytä kiinnittää huomiota 
pitkäkestoiseen ja matalatempoiseen harjoitteluun. 
Kävelemään tottuu parhaiten kävelemällä. Ja päivit-
täistä kävelyä kannattaa lisätä jo hyvissä ajoin ennen 
varusmiespalveluksen alkamista.

Tuumasta on hyvä tarttua toimeen ja aloittaa sään-
nöllinen ja monipuolinen kuntoharjoittelu. Helpoin 
tapa kohentaa kokonaisvaltaisesti varusmiespal-
veluksessa tarvittavia ominaisuuksia on hyödyntää 
Puolustusvoimien tarjoamaa liikuntapalvelua osoit-
teessa www.marsmars.fi.

Harjoitusvapaat 
Jos harrastat liikuntaa urheiluseurassa ja tarvitset 
harjoitusvapaita, tuo palveluksesi alkamispäivänä 
mukanasi urheiluseuran antama todistus harrastu-
neisuudestasi. Toimita todistus yksikön päällikölle. 

Urheiluseuran virallisessa todistuksessa tulee ilmetä 
henkilötunnuksesi, mitä lajia harrastat, millä tasolla 
harrastat (1-4.divisioona, SM, maajoukkue), onko  
kyseessä nuorten vai aikuisten sarjataso, miten olet 
aikaisemmin menestynyt lajissa sekä mikä on me-
neillään olevan tai tulevan kauden tavoitteesi. Liitä 
todistukseesi myös valmentajasi allekirjoitus sekä 
yhteystiedot. Mikäli olet maajoukkuetason urhei-
lija, toimita urheiluseuran todistuksen lisäksi myös 
lajiliiton virallinen todistus siitä, että olet mukana 
maajoukkueringissä.
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KAARTJR 1/19 Facebook-ryhmä
Tervetuloa Kaartin jääkärirykmentin 1/19 saapu-
miserän Facebook-ryhmään! Ryhmä on tarkoitettu 
kaikille Kaartin jääkärirykmentissä palveluksensa 
aloittaville varusmiehille. 

Liittyminen kannattaa ehdottomasti sillä ryhmässä 
voit tutustua palvelustovereihin jo etukäteen ja kysyä 
vapaasti kysymyksiä palvelukseen liittyen. 

Ryhmässä saat tietoa palveluksen aloittamisesta, 
tapahtumista, vinkkejä inttiin valmistautumiseen, 
kertomuksia intistä sekä kaikkea muuta mahdollista 
liittyen palvelukseen.  

Ryhmään kannattaa liittyä mahdollisimman ai-
kaisin, sillä ryhmässä julkaistaan hyödyllistä 
informaatiota varusmiehille jo ennen palvelusta. 
Suljetun ryhmän löytää nimellä KAARTJR 1/19.

Ryhmän toiminnasta ja päivittämisestä vastaa-
vat Kaartin jääkäritoimikunnan some-agentit 
Kolehmainen ja Honkala, jotka ovat itse aloittaneet 
palveluksensa 2/18 saapumiserässä. Heiltä voit ky-
syä palvelukseen liittyen mitä tahansa. Kysy rohkeasti 
julkaisemalla ryhmän seinälle tai ota suoraan yhteyttä 
yksityisviestillä! 

Varusmiehet somessa 
Voita seurata inttiarkea varusmiesten ylläpitämiltä ka-
navilta Instagramissa ja Snapchatissa. Voit osallistua 
myös itse merkitsemällä kuviisi #inttielämää tai lähet-
tämällä niitä julkaistavaksi @Inttielämää -kanavalle. 

Kaartin jääkärirykmentti somessa
Kaartin jääkärirykmentin arkea voi seurata 
Facebookissa ja Twitterissä: 

facebook.com/KaartinJR
twitter.com/KaartinJR
 
Fiiliksiä intistä

Liity saapumiseräsi Facebook-ryhmään  

   Suljetun Facebook-ryhmän löydät nimellä KAARTJR 1/19 

Tubettaja Tuomas ”Tume” Kukkonen kotiutui 
Kaartin jääkärirykmentistä kesällä 2018. Palveluk-
sensa loppumetreillä Tume tuotti kanavalleen videon 
"Peruspäivä intissä+ vinkit alokkaille". 
Kannattaa käydä katsomassa!

www.youtube.com/c/tumeyo
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Sosiaalisen median ohjeet
varusmiehelle    

Varusmies ja reserviläinen

Voin varusmiespalveluksen aikana kertoa 
kasarmin  tapahtumista henkilökohtaisen 
profiilini kautta?

Voin varusmiehenä ottaa kuvia ja videoita 
palveluspaikasta ja -kavereista ja julkaista 
kuvat sosiaalisessa mediassa.

Voin kirjoittaa omista tunnelmistani varus-
miehenä esimerkiksi blogiin tai Facebookiin.

Voin kertoa palvelustoverieni ja johtajani 
nimet sosiaalisessa mediassa.

8

 Inttiin valm
istautum

inen

Hyväksyttävä toiminta

Käytä harkintaa ja kysy tarvittaessa apua

Ei hyväksyttävää toimintaa 

(riski itsellesi tai organisaatiolle)

Huomioi

Osa asioista on sotilasasioita, joista et voi 
kertoa, sotilasesimiehesi kertovat missä 
raja menee.

Sotilasalueella kuvaaminen on pääsään-
töisesti kielletty. Palveluskaverien kuvien 
käyttämisessä on kohteliasta kertoa, minne 
aikoo kuvat laittaa. Jos kaveri vastustaa, älä 
laita.

Kyllä voit.
Muista kuitenkin, että sotilasasioista et voi 
kerto, eikä myöskään sotilasalueella saa 
ottaa kuvia ja jakaa niitä sosiaalisessa 
mediassa.

Älä riko palvelustoverisi yksityisyyttä. Anna 
heidän itse päättää, ovatko nimet esillä. On 
eri asia antaa koko nimi kuin esimerkiksi 
mainita etunimi. 

Varusmiehen roolissa somettamisessa tulee 
huomioida muutamia asioita

Huomioi somejulkaisuja tehdessäsi ettet 
1. vaaranna tieto- ja operaatioturvallisuutta tai palvelusturvallisuutta 
2. jaa paikkatietoja

Someohjeet varusmiehille löydät seuraavasta osoitteesta:
puolustusvoimat.fi/asiointi/aineistot/ohjesaannot-ja-oppaat



Palvelusajat
347 vuorokautta reservin upseerit, aliupseerit ja mie-
histön vaativimmat erityistehtävät.

255 vuorokautta miehistön erityistaitoa ja ammatti-
maista osaamista vaativat tehtävät.

165 vuorokautta muut miehistötehtävät.

Tehtävä, johon sinut koulutetaan, ratkeaa vasta 
joukko-osastossa suoritettavien valintojen perus-
teella. Kannattaa siis varautua pisimpään eli 347 
vuorokauden palvelusaikaan. Aseetonta palvelusta 
suorittavien palvelusaika on 255 tai 347 vuorokautta.

Peruskoulutuskausi
Palvelus alkaa kahdeksan viikkoa kestävällä peruskou-
lutuskaudella. Ensimmäisinä viikkoina varusmiehille 
opetetaan perusteet toimia turvallisesti yksittäisenä 
sotilaana ja taistelijaparina. Peruskoulutuskaudella 
arvioidaan myös soveltuvuus erikois- ja johtajakou-
lutukseen sekä tehdään ensimmäiset kuntotestit.

Peruskoulutuskauden päättyessä tehdään lopulliset 
valinnat miehistökoulutukseen ja aliupseerikoulutuk-
seen. Samalla määräytyy myös koulutuksen mukainen 
palvelusaika: 165, 255 tai 347 vuorokautta.

Erikoiskoulutuskausi
Erikoiskoulutuskaudella saatava koulutus antaa val-
miudet toimia koulutushaaran mukaisessa tehtävässä 
ryhmän ja joukkueen osana. Osaamisen taso arvioi-
daan koulutushaaratutkinnolla.

Joukkokoulutuskausi
Joukkokoulutuskaudella varusmiehet koulutetaan 
toimimaan joukkotuotannon mukaisissa sodanajan 
tehtävissä. Joukkokoulutuskausi on koulutuksen 
toiminnallinen ja taidollinen huipentuma. Tärkeim-
mät taistelu- ja ampumaharjoitukset järjestetään 
joukkokoulutuskaudella. 

Johtajakoulutus
Johtajavalinnat tehdään peruskoulutuskauden 
päätteeksi. Valintaan vaikuttavat eniten perus-
koulutuskaudella osoitetut kyvyt ja luontaiset 
johtajaominaisuudet. 

Johtajakoulutuksen ytimenä on ihmisten johtaminen 
ja johtajana kehittyminen. Ihmisten johtamista opete-
taan ja opitaan syväjohtamisen pohjalta. Tavoitteena 
on kehittyä luottamusta rakentavaksi johtajaksi. 
Hyvä johtaja saa ihmiset innostumaan tehtävästään, 
edistää oppimista ja arvostaa toisia tasavertaisina 
ihmisinä.

Johtajana kehittyminen perustuu viimeisen kuu-
den kuukauden aikana tapahtuvaan toimintaan ja 
harjoitteluun oikeiden alaisten kanssa. Oppiminen 
taltioidaan johtajakansioon, joka jää omaksi reserviä 
varten.

Palveluksen kesto ja rakenne

Palvelusajat ja jakauma Kaartin jääkärirykmentissä
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Kokemuksia intistä

Ilmari Aarela

Kuka olet?
Olen upseerikoleas Aarela Helsingin Tapanilasta. 
Olen 19 vuotias ja vapaa-ajalla harrastan salibandya 
miesten divarissa ja A-nuorten SM-sarjassa.

Onko ollut ajallisesti vaikeaa sovittaa 
urheilu ja varusmiespalvelus?
Se on ollut yllättävän helppoa. Henkilökunta armei-
jassa suhtautuu erittäin hyvin omiin harrastuksiin 
ja kannustaa liikkumaan yhä enemmän. Kun omaa 
harrastuksen, on mahdollista saada harjoitusvapaita. 
Harjoitusvapaat ovat aikaistettuja iltavapaita, jotka 
mahdollistavat harjoituksiin menemisen. Tämän li-
säksi urheilun tasosta riippuen on mahdollista saada 
urheilukomennuksia, eli vapaapäiviä esimerkiksi jo-
honkin tärkeään otteluun.

Miten olet suoriutunut armeijan fyysi-
sestä rasituksesta?
Olen pärjännyt todella hyvin ja peruskunnolla pääsee 
jo pitkälle. Mikä tuli itselleni yllätyksenä, niin joutuu 
kantamaan paljon tavaraa. Meillä tiedustelijoilla 
rinkka on aika painava ja muissa koulutushaaroissa 
luotisuojaliivit tuovat oman painonsa. Mitä jokainen 
voisi tehdä itsenäisesti jo ennen armeijaa, niin to-
tutella kantamaan esimerkiksi painavaa reppua, oli 
kyseinen henkilö urheilija tai ei. Vaikka urheiluhar-
rastukseni lisää omalta osaltaan rasitusta, on aina 
mukava virkitys mielelle ja kropalle päästä saarelta 
pois treeneihin.

Onko jotain, mitä haluisit kertoa palve-
lukseen astuvalle nuorelle?
Kannattaa tulla palvelukseen avoimella mielellä. Oli 
palvelusaika mikä tahansa, kun sen painaa kunnolla 
niin voi olla ylpeä itsestään. Suosittelen johtajakou-
lutusta, sillä siellä oppi tuntemaan itseään ja voi 
huomata pystyvänsä vaikka mihin. Jälkikäteen ran-
kimmat kokemukset ovat yleensä parhaita muistoja. 
Kannattaa oikeasti pohtia, mistä itse tykkää, sillä 
vaihtoehtoja on paljon ja yleensä jokaiselle löytyy se 
oma kiva juttu. Kun tekee jotain mistä tykkää, on mo-
tivaatio myös korkeampi.

Jenna Järvinen
 
Kuka olet?
Olen kaartinjääkäri Järvinen Helsingistä. Olen 19 
vuotias ja valmistuin ylioppilaaksi vuonna 2017.

Millaisia oletuksia/ajatuksia sinulla oli 
armeijasta ennen sen alkua?
Mitä lähemmäksi armeijan aloittaminen tuli, sitä 
enemmän minua alkoi jännittämään. Samalla minua 
huoletti, miten selviän kaikesta armeijan fyysisestä 
rasituksesta. Jälkeenpäin voin todeta, ettei sitä todel-
lakaan kannata jänittää niin paljon. Kaikki kuitenkin 
lähtevät matkaan samalta lähtöviivalta, eikä se palve-
lukseen tuleminen lopulta niin pelottavaa ollut. 

Millainen oli ensimmäinen päivä         
armeijassa?
Ensimmäinen päivä oli käytännössä omiin tupalaisiin 
tutustumista ja kamojen hakua. Ympäristö oli uusi, 
eikä vielä tuntenut talon tapoja. Uutta oli paljon, mutta 
samalla kaiken uuden opettelu oli hauskaa. Sängyn 
petaaminen tuli tutuksi, samoin kuin suuren tavara-
määrän mahduttaminen pieneen kaappiin.

Oletko saanut uusia kavereita armei-
jassa? Onko tuvissa hyvä yhteishenki? 
Olen saanut paljon uusia kavereita ja meidän tuvassa 
on todellä hyvä yhteishenki. Auttaa tosi paljon, kun 
on ihmisiä, kenelle pystyy puhumaan asiasta kuin 
asiasta ja kun tietää että he kuuntelevat. Kun kokee 
muiden kanssa tosi paljon, niin se auttaa tutustumaan 
ja tiivistymään.

Onko jotain, mitä haluisit kertoa palve-
lukseen astuvalle nuorelle?
Jos on paljon jotain tietynlaisia ennakko-odotuksia, 
niin kannattaa yrittää päästä niistä yli. Ei kannata us-
koa kaikkea, mitä on kuullut etukäteen armeijasta. 
Kannattaa yrittää aloitaa armeija puhtaalta pöydältä 
ilman ennakko-oletuksia ja tehdä omat johtopäätök-
set vasta sitten, kun itse on kokenut asioita. 
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Haastattelut tehty keväällä 2018.



Puolustusvoimien panssaroitu miehistönkuljetusajoneuvo, eli Pasi.

Edellytämme sotilaskuljettajan 
ammattiin  
• A-kelpoisuusluokan terveys
(B-palveluskelpoisuuden omaavat käsitellään
tapauskohtaisesti)
• B-luokan ajokortti (ollut voimassa väh. 3 kk)
• Oma-aloitteisuus ja vaativan koulutuksen
valmiudet

Toistuvat liikennerikkomukset ja rattijuopumus ovat
esteitä valinnalle kuljettajakoulutukseen.
Puolustusvoimat tarkistaa liikenneriketiedot ajo-
oikeustietojärjestelmästä kaikilta sotilaskuljettajiksi
pyrkiviltä.

Tarjoamme sinulle
• Tutkintotodistukset ajokorttiluokista, joita
palveluksesi aikana suoritat.
• Nopeutetun (140 h) tai perustason (280 h)
ammattipätevyyskoulutuksen 
kappaletavarapuolelle.
• Mahdollisuuden suorittaa kesken jäänyt
ammattipätevyyskoulutus.
• Joukko-osaston tarpeen ja kykyjesi mukaisesti
mahdollisen panssariajoneuvon ajaja- ja
johtajakoulutuksen, trukki- ja työkonekoulutukset 
sekä vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyvät 
ADR- ajolupakoulutukset.

Ilmoita kiinnostuksestasi ennakkokyselyssä ja
perusyksikössäsi 
jatkokoulutusvalintahaastattelussa! Sotilaskuljetta-
jien palvelusaika on 347 vuorokautta.

Sotilaskuljettajaksi intissä?   
Kaartin jääkärirykmentti etsii oma-aloitteisia sotilaskuljettajia ja varusmiesjohtajia kuljetusalan tehtäviin. Työs-
kentelyalueenasi on pääsääntöisesti pääkaupunkiseutu. Toimit haastavissa sotilaskuljettajan tehtävissä, jotka
liittyvät joukkojen koulutukseen ja taistelukykyyn. Sotilaskuljettajana vastaat raskaan ajoneuvon kuljettamisesta
ja vaativista johtotehtävistä. Koulutamme ja perehdytämme sinut huolellisesti tehtäviisi. Käytössäsi voi olla
hyvin varusteltu kuorma-auto, maastokuorma-auto tai Pasi-panssaroitu miehistönkuljetusajoneuvo, joiden
kunnosta huolehdit Puolustusvoimien antamien ohjeiden mukaisesti.
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Saat koulutusta muun muassa:

useista eri 
asejärjestelmistä

taistelusta 
rakennetulla 
alueella

kohteiden 
suojaamisesta

toiminnasta 
helikopterijouk-
kojen kanssa

johtamis-
välineistä

pimeä-
taistelusta

kenttä-
lääkinnästä

Koulutuksen jaksottelu:

Varusmieheksi

VALMIUSYKSIKKÖÖN

Valmiusyksikössä palvelusaika on 347 vuorokautta koulutuksen vaativuudesta ja laaja-alaisuudesta johtuen. Päivärahat 
ja lomaoikeus määräytyvät yleisen periaatteen mukaisesti. Valmiusyksikkökoulutus katsotaan eduksi hakeuduttaessa 
Maavoimien kriisinhallintatehtäviin.

Lue lisää valmiusyksiköistä: http://varusmies.fi/valmiusyksikot

Valmiusyksikkökoulutus 
ja valmiusaika

Palveluksen aloittaminen

Peruskoulutuskausi

Erikois-
koulutuskausi

Joukkokoulutuskausi

Kotiutuminen

Haluatko palvella valmiusyksikössä, ilmoita halukkuudestasi ennakkokyselyssä!

VAATIVAMPIA tehtäviä - MONIPUOLISTA koulutusta
MAHDOLLISUUS haastaa itseäsi
Kotimaan lisäksi myös mahdollisesti kansainvälisessä ympäristössä



Kaartin pataljoona (KAARTP) kouluttaa sotilaspoliiseja 
sodan ajan joukkoihin sekä kaikki Kaartin jääkäriryk-
mentissä koulutettavien joukkojen kuljettajat.

Kaartin pataljoonan asettama Maavoimien kunnia-
komppania toteuttaa puolustusvoimien ylipäällikön, 
puolustusministerin, puolustusvoimain komentajan ja 
Helsingin varuskunnan sotilaalliset edustustehtävät 
sekä vastaa kohteiden vartioinnista mukaan lukien 
Presidentinlinnan kunniavartio. 

Sotilaspoliisikomppania (SPOLK) ja
2. jääkärikomppania (2.JK)
Sotilaspoliisikomppania ja 2. Jääkärikomppania 
antavat sotilaspoliisikoulutusta ja vastaavat vuorol-
laan vartiointi- ja edustustehtävistä. Sotilaspoliiseille 
koulutetaan muun muassa kohteiden ja henkilöiden 
suojausta, voimankäyttöä sekä vihollisen erikois-
joukkojen torjuntaa. Yhteistyö muiden viranomaisten 
kanssa on myös tärkeässä roolissa koulutuksessa. 
Pääkaupunkiseudun toimintaympäristöön kuuluva 
infrastruktuuri, kuten esimerkiksi tunneliverkostot, 
metroasemat ja suuret rakennuskompleksit tuovat 
omat erityispiirteensä koulutukseen. 

Osa varusmiehistä koulutetaan erityistehtäviin, joita 
ovat muun muassa tarkka-ampuja, pioneeri, taiste-

lupelastaja ja tiedustelija. Yksiköt toimeenpanevat 
lisäksi aliupseerikurssin sotilaspoliisilinjan. Palvelu-
saika on 255 tai 347 vuorokautta. 

Osa Sotilaspoliisikomppanian ja 2. Jääkärikomppanian 
varusmiehistä siirtyy vuorollaan valmiusyksikköön 
jatkamaan palvelustaan joukkokoulutuskauden en-
simmäisen vaiheen jälkeen. Valmiusyksikkövalinnat 
tehdään peruskoulutuskauden päätteeksi. Palve-
lusaika kaikilla valmiusyksikköön siirtyvillä on 347 
vuorokautta. 

Kuljetuskomppania (KULJK)
Kuljetuskomppaniassa palvelevat varusmiehet, jotka 
ovat valikoituneet vaativiin raskaan ajoneuvon kuljet-
tajan ja johtajan tehtäviin. Kuljettajakoulutukseen on 
mahdollista päästä kaikista perusyksiköistä peruskou-
lutuskauden päätteeksi. Koulutukseen sisältyy myös 
taistelukoulutusta, jotta kuljettajaksi erikoistuneet voi-
daan sijoittaa Kaartin jääkärirykmentin muihin sodan 
ajan joukkoihin. Palvelusaika on 347 vuorokautta.

Puolustusvoimien erityistehtäviin valitut noin 70 
varusmiestä palvelevat kuljetuskomppanian erikois-
komennusjoukkueessa. Miehistön palvelusaika on 
255 vuorokautta ja johtajien 347 vuorokautta.

Kaartin pataljoona  
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Sotilaspoliisit harjoituksessa.

Kunniakomppania edustustehtävissä.

Valmiusyksikkö (VYKS)
Valmiusyksikkö on palkatusta henkilöstöstä ja varusmiehistä muodostettu Kaartin jääkärirykmentin 
kärkiyksikkö, jolla tarvittaessa vastataan nopeasti turvallisuusympäristön mahdollisiin muutoksiin. Val-
miusyksikön varusmiehiä voidaan käyttää sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin (taistelu-, suojaus- ja 
tukitehtävät) varusmiespalveluksen koulutusvaiheen mukaisesti, sekä muille viranomaisille annettaviin 
virka-aputehtäviin. 

Valmiusyksikössä ei koulututeta alokkaita. Varusmiehet valitaan valmiusyksikköön kaikista alokas-
koulutusta antavista yksiköistä ja he palvelevat valmiusvuoroa edeltävän koulutusvaiheen oman 
koulutushaaran mukaisissa yksiköissä. Valmiusvuoron alkaessa he siirtyvät valmiusyksikköön jatkamaan 
koulutusta ja palvelustaan valmiusajaksi. 

Palvelusaika kaikilla valmiusyksikön varusmiehillä on  347 vuorokautta. Valmiusyksikköön kannattaa 
hakeutua, jos sinua kiinnostaa vaativa ja nousujohteinen koulutus mielenkiintoisissa tehtävissä. Valmi-
usyksikkökoulutus katsotaan eduksi hakeuduttaessa maavoimien kriisinhallintatehtäviin. 
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Uudenmaan jääkäripataljoona (UUDJP) kouluttaa  
suorituskykyisiä kaupunkijääkäreitä pääkaupunki-
seutua ja Uudenmaan aluetta puolustaviin joukkoihin. 

Kaikki Uudenmaan jääkärit saavat koulutuksen 
taisteluun rakennetulla alueella, jossa korostuvat  yk-
sittäisen taistelijan ja johtajan taidot. Koulutus asettaa 
suuria vaatimuksia taistelijoiden fyysiselle ja henki-
selle toimintakyvylle. Koulutuksessa on käytössä 
nykyaikaiset, rakennetun alueen taisteluun sopivat 
aseet ja kalusto. 

Uudenmaan jääkäripataljoonaan tulevalla alokkaalla 
on mahdollisuus aloittaa varusmiespalvelus 1. Jääkä-
rikomppaniassa tai Esikunta- ja viestikomppaniassa.

1. Jääkärikomppania (1JK)
1. Jääkärikomppania kouluttaa kaupunkijääkäreitä  
sekä tukiosat ja raskasaseryhmät (kranaatin-
heitinjoukkue, tulenjohto- ja pioneeripartiot sekä 
kranaattikonekivääripartiot) Valmiusyksikön ja kau-
punkijääkärikomppanian vaativiin rakennetun alueen 
taistelutehtäviin.  Kaupunkijääkäreiden koulutus pai-
nottuu hyökkäystaisteluun. Lisäksi yksikkö antaa 
johtajakoulutusta kaupunkijääkärikomppanian ja val-
miusyksikön ryhmänjohtajan tehtäviin. Palvelusaika 
on pääsääntöisesti 347 vuorokautta.

Esikunta- ja viestikomppania (EVK)
Esikunta- ja viestikomppania kouluttaa taistelijoita 
Valmiusyksikön ja kaupunkijääkäripataljoonan johta-
misjärjestelmän, tiedustelun sekä huollon tehtäviin. 
Lisäksi komppania kouluttaa kaupunkijääkäripataljoo-
nan ryhmänjohtajia. Palvelusaika on pääsääntöisesti 
347 vuorokautta. 

Valmiusyksikkö (VYKS)  
Valmiusyksikkö on palkatusta henkilöstöstä ja va-
rusmiehistä muodostettu Kaartin jääkärirykmentin 
kärkiyksikkö, jolla tarvittaessa vastataan nopeasti 
turvallisuusympäristön mahdollisiin muutoksiin. Valmi-
usyksikön varusmiehiä voidaan käyttää sotilaallisen 
maanpuolustuksen tehtäviin (taistelu-, suojaus- ja 
tukitehtävät) varusmiespalveluksen koulutusvaiheen 
mukaisesti, sekä muille viranomaisille annettaviin 
virka-aputehtäviin. 

Valmiusyksikössä ei koulututeta alokkaita. Va-
rusmiehet valitaan valmiusyksikköön kaikista 
alokaskoulutusta antavista yksiköistä ja he palvele-
vat valmiusvuoroa edeltävän koulutusvaiheen oman 
koulutushaaran mukaisissa yksiköissä. Valmiusvuo-
ron alkaessa he siirtyvät valmiusyksikköön jatkamaan 
koulutusta ja palvelustaan valmiusajaksi. 

Palvelusaika kaikilla valmiusyksikön varusmiehillä on  
347 vuorokautta. Valmiusyksikköön kannattaa hakeu-
tua, jos sinua kiinnostaa vaativa ja nousujohteinen 
koulutus mielenkiintoisissa tehtävissä. Valmiusyk-
sikkökoulutus katsotaan eduksi hakeuduttaessa 
maavoimien kriisinhallintatehtäviin. 

Uudenmaan jääkäripataljoona  
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Uudenmaan jääkäripataljoonasta löytyy Kaartin jääkärirykmentin tulivoimaisimmat aseet. 

Kaupunkijääkärit harjoittelemassa. 
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Esikunta- ja viestikomppaniassa koulutetaan varusmiehiä tiedustelulennokkien käyttöön.



 Kaartin jääkäritoimikunta 

Mikä on 
Kaartin jääkäritoimikunta?
KJTK eli Kaartin jääkäritoimikunta on Kaartin jääkä-
rirykmentissä toimiva neljän varusmiehen ylläpitämä 
järjestö. Sen päätehtävänä on varusmiesten edunval-
vonta sekä uusien hankkeiden kehittäminen yhdessä 
rykmentin johdon kanssa. Viihtyisämpää palvelusta 
luodaan muun muassa erilaisten tapahtumien, moni-
puolisten vapaa-ajan liikuntakerhojen sekä yksiköihin 
tehtävien hankintojen voimin. 

Varusmiesten asialla
Kutsumme kuukausittain kokoon eri yksiköiden 
edustajat, rykmentin johdon sekä sen sidosryhmät. 
Näitä kokouksia kutsutaan yksikköedustajien koko-
uksiksi, joissa yksikköedustajiksi valitut varusmiehet 
voivat tuoda omien yksiköidensä toiveet kuultavaksi 
aina rykmentin ylimmälle johdolle asti. Kokouksissa 
käydään läpi yksiköissä mahdollisesti ilmenneitä 
ongelmia ja etsitään ratkaisuja niihin. Toiminnalla 
pyritään parantamaan varusmiesten viihtyvyyttä. 
Myös sinä voit päästä edustamaan tulevan yksik-
kösi varusmiehiä hakeutumalla yksikköedustajaksi 
peruskoulutuskaudella!

Hankinnat varusmiehille
Toimikunnan vuotuisesta budjetista suurin osa käyte-
tään varusmiehille tehtäviin hankintoihin. Varusmiehet 
pääsevät vaikuttamaan budjetin suuruuteen palaut-
tamalla pulloja yksiköiden pullonkeräyslaatikoihin. 
Rahoilla järjestetään erilaisia tapahtumia, pyöritetään 
liikuntakerhoja sekä tehdään uusia hankintoja kuten 
pelikonsoleita ja liikuntavälineitä varusmiesten toivei-
den mukaan.

Tapahtumat ja 
vapaa-ajan liikuntakerhot 
Olemme mukana järjestämässä varusmiehille erilai-
sia tapahtumia kuten liikuntapäiviä ja kotiutumisjuhlia 
ympäri vuoden. Tarjolla on monipuolisia VLK-liikun-
takerhoja ja aktiviteettejä kuten boulderointi, futsal, 
frisbeegolf, uinti, sali, koripallo, fatbike, salibandy ja 
niin edelleen. Näin ollen jokaiselle löytyy varmasti 
joku mieluinen liikuntaharrastus ja aktiivisella osal-
listumisella ansaitsee vielä ylimääräisiä lomapäiviä! 
Samalla liikuntakerhot ovat mahtava tapa kokeilla uu-
sia lajeja, joita ei muuten tulisi kokeiltua sekä tavata 
palvelustovereita eri yksiköistä.

Palvelupaikkana toimikunta?
Kaartin jääkäritoiminkunta koostuu neljästä varus-
mieshestä: puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta, 
viestintävarusmiehestä ja graafikosta. Peruskou-
lutuksen aikana jokaisella on mahdollisuus hakea 
toimikunnan antoisiin hommiin! Työ on täysipäivästä, 
siinä pääsee näkemään asioita mitä muuten intissä 
ei näkisi ja saaren asioihin pääsee vaikuttamaan 
toden teolla. Työssä saa laajan kuvan rykmentin 
toiminnasta ja erilaisten edustustehtävien ohessa 
myös muut varuskunnat tulevat tutuiksi. Työssä pää-
set hyödyntämään siviiliosaamista ja lopuksi hyvän 
työkokemuksen lisäksi käteen jää vielä työtodistus. 
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 Kaartin jääkäritoimikunta 



Sosiaalikuraattorin tervehdys 
Sosiaalikuraattorin tehtävänä on neuvoa, opastaa ja 
auttaa varusmiehiä ongelmatilanteissa. 

Voit lähestyä minua matalalla kynnyksellä palveluksesi 
aikana sekä siviilielämään että varusmiespalveluk-
seen liittyvissä asioissa. Voit tulla keskustelemaan 
esimerkiksi parisuhteeseen, palvelukseen, toimeen-
tuloon, asumiseen, sekä työhön että opiskeluun 
liittyvissä asioissa ja ongelmissa. Tai jos et vain tiedä 
mitä tekisit, voit ottaa yhteyttä. Kaikki keskustelut ovat 
ehdottoman luottamuksellisia!

Toimistoni sijaitsee koulutusosastolla. Päivystän ma-
pe kello 8.00-16.00, muuna aikana jätä viesti, niin 
palaan asiaan.

Jarmo 

Sotilaspastorin tervehdys
Varusmiespalveluksen aloittaminen merkitsee suurta 
muutosta elämässäsi. Sen takia palveluksen alku voi 
tuntua hankalalta. Taakse jäävät opiskelu, harrastuk-
set, työt, tyttö-/poikaystävä, kaverit, vanhemmat... 
Edessä on suuri tuntematon mahdollisine huolineen, 
murheineen ja kysymyksineen. 

Olen täällä varuskunnassa auttamassa sinua! Tu-
lemme tapaamaan palvelusaikanasi oppitunneilla, 
hartaustilaisuuksissa, leireillä ja harjoituksissa, so-
tilaskodissa - missä milloinkin. Sinulla on myös 
mahdollisuus käydä esimerkiksi rippikoulu, jos asia 
on kohdallasi ajankohtainen. 

Santahaminan ”sotilasseurakunta” on kirjava joukko 
ihmisiä erilaisista taustoista, myös uskonnon osalta. 
Sotilaspappi on varuskunnassa kaikkia varten - us-
kontoon katsomatta. Niin varusmiespalveluksen kuin 
siviilielämän eri käänteissä, haasteissa tai kriiseissä, 
voit kääntyä puoleeni. Keskustelut ovat aina luotta-
muksellisia! Nähdään!

Risto 

 Sosiaalikuraattori ja sotilaspastori 
 ovat tukenasi palveluksen aikana   
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